MANUAL DE
CONSERVAÇÃO
DE MÓVEIS

CONSERVANDO SEU
MÓVEL WORK SOLUTION
Seguindo as recomendações abaixo você manterá a funcionalidade e beleza do seu
produto Work Solution por muito mais tempo. Por favor leia com atenção as
orientações a seguir:

ORIENTAÇÕES GERAIS

Os móveis Work Solution são desenvolvidos para uso indoor (em ambientes
internos) de trabalho, espaços coletivos, de recepção e permanência. Verifique o
produto mais adequado à sua necessidade no momento da aquisição.
Não usar o produto em pisos irregulares. Evite expor o produto ao sol e à umidade.
Evite bater, prensar ou raspar o móvel. Faça reparos, consertos e remanejamentos
através da Work Solution. Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos
(saponáceos, esponjas de aço, ácidos, solventes, alvejantes, lustra móveis, tinner,
entre outros) para efetuar a limpeza.

NÃO LAVAR/ENXARCAR
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NÃO LAVAR A SECO

NÃO ALVEJAR

NÃO PASSAR
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ORIENTAÇÕES PARA
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
METAIS

Utilize um pano seco e limpe com cuidado. Para limpar dobradiças e corrediças utilize
apenas pano macio ligeiramente umedecido e sabão neutro. Seque totalmente em
seguida. O acúmulo de poeira, gordura umidade sobre as dobradiças e corrediças
pode prejudicar o seu bom funcionamento e/ou ocasionar oxidação.
Para polir utilize cera e uma flanela seca ou outro tecido macio e seco, nunca esponjas ásperas ou lã de aço. Para remoção de poeira use apenas um pano levemente
umedecido com água em superfícies pintadas, ou um pano levemente umedecido
em álcool etílico 70% em superfícies cromadas. Isso será o suficiente para retirar o
acúmulo de poeira das superfícies dos componentes.

VIDROS

Para a limpeza utilizar água, limpa-vidros ou álcool (para remoção de marcas
persistentes) diretamente e um pano apropriado ou toalha de papel. Não utilizar
pano seco, esponja de aço ou outro objeto abrasivo, pois o atrito pode danificar o
vidro.

Não pulverizar o produto diretamente no vidro, mas sim em uma flanela macia, pois
os respingos podem causar danos nos revestimentos, acessórios ou partes com
outros tipo de acabamentos.
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ORIENTAÇÕES PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO

MELAMÍNICOS

Antes de mais nada, deve-se começar tirando a poeira cuidadosamente com
um pano seco ou espanador, assim você evitará atrito da poeira maior com o
material ao passar o pano.
Para sua limpeza utilize um pano levemente umedecido com água e um sabão
neutro como o de côco, para manchas mais resistentes pode usar um pano
levemente umedecido com água e álcool doméstico (ambos em partes iguais)
ou detergente neutro e água a 10%.
Caso fiquem manchas da passagem do pano elas podem ser removidas com
uma pequena quantidade de limpador de vidros, aplicada com dois panos, um
com o produto e outro seco secando a superfície logo em seguida evitando
que seque por evaporação.

TECIDOS E TELAS

Para a remoção de poeira e/ou resíduos utilize escova com cerdas macias.
A remoção de manchas de café, suor ou tinta de caneta utilizar escova com
cerdas macias umedecidas em água com detergente neutro, não utilizar pano
para limpeza de tecidos, evitando assim a transferência de fibras, formação de
pillings (bolinhas) e transferência de cor.
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O QUE NÃO SE
DEVE UTILIZAR
Detergentes não neutros, limpadores instantâneos, produtos de limpeza de fornos
ou à base de amônia e saponáceo. Estes produtos químicos que podem danificar o
acabamento dos móveis.
Esponjas duras, ásperas e palhas de aço: Elas podem riscar e danificar os móveis.
Lustra móveis coloridos ou cera: podem deixar resíduos, causando manchas no móvel.
Pano de louça: pode conter resíduos abrasivos.

Pano encharcado: o acúmulo de água, especialmente nos cantos, causa danos ao móvel.

OUTROS CUIDADOS

Retirar a poeira esporadicamente;
Pode-se lavar a seco com cuidado;
Não usar produtos dorados;
Não é permitida exposição solar;
Limpeza com esponja macia;
Não bater a vassoura nas estruturas dos produtos ao limpar o chão.
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